Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

23
19-07-2022
F.19/14/170
NL:TZ:0000000826:F001
11-07-2014

R-C
Curator

mr. D.W.J. Vinkes
mr J.M. Sprangers

Algemene gegevens
Naam onderneming
CQ Stichting Centrum voor de Kunsten in Zuidoostdrenthe (hierna te noemen:
CQ).

04-09-2018
9

CQ Stichting Centrum voor de Kunsten in Zuidoostdrenthe (hierna te noemen:
CQ).

06-12-2018
10

Gegevens onderneming
Gevestigd en kantoorhoudende te (7811 XZ) Emmen aan het adres
Kapelstraat 121.

04-09-2018
9

Gevestigd en kantoorhoudende te (7811 XZ) Emmen aan het adres
Kapelstraat 121.

06-12-2018
10

Activiteiten onderneming
Kunstzinnige vorming van amateurs. Met lessen en cursussen bedient CQ
2.658 leerlingen. Via het onderw ijs bereikt CQ ruim 15.000 leerlingen. Met
projecten in de amateurkunst en in de w ijken en dorpen bereikt CQ jaarlijks
ruim 21.000 deelnemers.

04-09-2018
9

Kunstzinnige vorming van amateurs. Met lessen en cursussen bedient CQ
2.658 leerlingen. Via het onderw ijs bereikt CQ ruim 15.000 leerlingen. Met
projecten in de amateurkunst en in de w ijken en dorpen bereikt CQ jaarlijks
ruim 21.000 deelnemers.

06-12-2018
10

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
CQ w erkt anno 2013-2014 met een budget van 3.3 miljoen euro w aarvan 70%
w ordt gesubsidieerd door de deelnemende gemeenten.

04-09-2018
9

CQ w erkt anno 2013-2014 met een budget van 3.3 miljoen euro w aarvan 70%
w ordt gesubsidieerd door de deelnemende gemeenten.

06-12-2018
10

Gemiddeld aantal personeelsleden
77

04-09-2018
9

Toelichting
77 mensen binnen 36,6 fte.

77
Toelichting
77 mensen binnen 36,6 fte.

Boedelsaldo

06-12-2018
10

Boedelsaldo
€ 359.252,61

04-09-2018
9

€ 359.705,56

06-12-2018
10

€ 314.768,92

05-03-2019
11

€ 314.531,76

03-06-2019
12

€ 315.531,76

03-09-2019
13

€ 313.620,96

31-12-2019
14

€ 205.551,12

01-04-2020
15

€ 152.004,61

01-07-2020
16

€ 152.004,61

01-10-2020
17

€ 152.004,61

19-01-2021
18

€ 106.721,31

10-05-2021
19

€ 106.721,31

10-09-2021
20

€ 106.721,31

06-01-2022
21

€ 106.721,31

06-04-2022
22

€ 106.721,31

19-07-2022
23

Verslagperiode
van
1-3-2018
t/m
31-8-2018

04-09-2018
9

van
1-9-2018

06-12-2018
10

t/m
30-11-2018
van
1-12-2018

05-03-2019
11

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

03-06-2019
12

t/m
3-8-2019
van
3-6-2019

03-09-2019
13

t/m
31-8-2019
van
1-9-2019

31-12-2019
14

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

01-04-2020
15

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

01-07-2020
16

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

01-10-2020
17

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

19-01-2021
18

t/m
18-1-2021
van
19-1-2021
t/m
30-4-2021

10-05-2021
19

van
1-5-2021

10-09-2021
20

t/m
31-8-2021
van
1-9-2021

06-01-2022
21

t/m
30-11-2021
van
1-12-2021

06-04-2022
22

t/m
31-3-2022
van
1-4-2022

19-07-2022
23

t/m
18-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

9

122 uur 15 min

10

15 uur 55 min

11

16 uur 15 min

12

39 uur 0 min

13

80 uur 50 min

14

146 uur 50 min

15

154 uur 45 min

16

31 uur 20 min

17

78 uur 10 min

18

9 uur 55 min

19

35 uur 53 min

20

40 uur 16 min

21

43 uur 57 min

22

29 uur 42 min

23

26 uur 24 min

totaal

871 uur 27 min

Toelichting bestede uren
Per abuis is bij het vorige verslag een verslagtermijn van 1-3-2019 tot en met
3-8-2019 genoteerd. De termijn w aar het verslag op zag liep echter tot en met
1 juni 2019. De huidige verslagtermijn is dan ook van 2 juni jl. tot en met 31

03-09-2019
13

augustus 2019.
Aan het faillissement van CQ hebben de Curator en zijn kantoorgenoten de
afgelopen periode veel uren moeten besteden. De gemeente Emmen heeft de
rechtbank in reconventie verzocht te bepalen dat het restant van de opbrengst
van de verkoop van het pand van CQ aan haar toekomt. De Curator heeft
voorafgaand aan de op 2 december 2019 geplande comparitie van partijen dan
ook een conclusie van antw oord in reconventie opgesteld en ingediend.

31-12-2019
14

De procedure is complex en omvangrijk. Daarnaast verkrijgt de curator, onder
meer uit door hem gedane W ob-verzoeken, telkenmale nieuw e stukken die zijn
oorspronkelijke vorderingen onderbouw en, maar ook nieuw licht op de
gestelde feiten w erpt. Uit deze stukken volgt de noodzaak om nog andere
gegevens boven tafel te krijgen.
Op 2 december 2019 stond de comparitie van partijen gepland. Eind november
2019 ontving de curator naar aanleiding van een door hem bij de gemeente
Coevorden ingediend W ob-verzoek een groot aantal stukken, die relevant zijn
voor de zaak. Het W ob-verzoek van de gemeente Coevorden behelst reeds
anderhalf GB aan w ord-documenten, w aarmee deze documentenstroom
duizenden pagina’s beslaat. De curator heeft deze stukken moeten
bestuderen en heeft een groot aantal stukken als aanvullende productie in de
procedure gebracht.
De comparitie van partijen is niet doorgegaan. De ochtend van 2 december jl.
heeft de rechtbank laten w eten dat de behandelend rechter w as uitgevallen.
Inmiddels is bekend dat de rechter heeft besloten dat er voorlopig geen
comparitie van partijen w ordt gehouden, maar dat er eerst nog een
schriftelijke ronde komt (re- en dupliek). De zaak staat op de rol van 29 januari
a.s. voor conclusie van repliek in conventie aan de zijde van de curator.
Inmiddels heeft ook de gemeente Emmen een besluit op het W ob-verzoek
genomen en de curator geïnformeerd dat hij een deel van de gevraagde
stukken kan komen inzien op het gemeentehuis in Emmen. Ook deze stukken
bestaan naar verw achting uit duizenden pagina’s en zullen door de curator of
w aar mogelijk zijn kantoorgenoten w orden bestudeerd.
Verslag 22:
De gemeenten hebben vrijw el alle door de curator in de procedure gestelde
feiten ontkend. Dit heeft ertoe geleid dat de curator en zijn kantoorgenoten de
stukken die naar aanleiding van de w ob-verzoeken zijn ontvangen (duizenden
pagina’s) hebben moeten bestuderen om verw eer te voeren tegen de
stellingen/verw eren van de gemeenten. Dit heeft, gezien de hoeveelheid feiten
en juridische discussiepunten in de procedure, de nodige tijd gekost.
Daarnaast heeft de curator voor repliek geconcludeerd, nu de rechtbank de
comparitie van 2 december 2019 op de dag van de comparitie heeft
geannuleerd en een nadere schriftelijke ronde heeft bevolen. De conclusie van
repliek betreft een uitgebreide conclusie met veel producties.

01-04-2020
15

Door de gemeente Emmen zijn ten onrechte een groot aantal in het w obverzoek opgevraagde stukken niet verstrekt. De curator heeft hiertegen
bezw aar gemaakt en er zal binnenkort een hoorzitting plaatsvinden.
Verslag 23:
De curator heeft de conclusie van repliek genomen en daaropvolgend heeft de
gemeente Coevorden een conclusie van dupliek ingediend. De gemeente
Emmen heeft een conclusie van dupliek in conventie tevens conclusie van

01-07-2020
16

repliek in reconventie ingediend, reden w aarom de zaak thans op de rol staat
voor de curator om nog een conclusie van dupliek in reconventie in te dienen in
de zaak tegen de gemeente Emmen.
verslag 27:

10-09-2021
20

Vonnis in eerste aanleg is gew ezen, w aarin de curator in het ongelijk is
gesteld. Thans is er Hoger Beroep ingesteld en w ordt er gew erkt aan een
Memorie van Grieven, deze dient 21/9 ingediend te w orden.
Verslag 28:
De curator heeft ten laste van de bestuurders conservatoir beslag gelegd op
diverse vermogensobjecten. Vervolgens is de curator een gerechtelijke
procedure gestart door middel van het uitbrengen van een HB dagvaarding.

06-01-2022
21

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
77

04-09-2018
9

Personeelsleden
77

06-12-2018
10

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
77

04-09-2018
9

Personeelsleden
77

06-12-2018
10

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-1-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 16:
De procedure tussen de curator en de Gemeenten Emmen en Coevorden is
gestart. De zaak staat voor vonnis in incident op 19 september 2018.

04-09-2018
9

Verslag 17:
De procedure is aangehouden en staat voor vonnis in het incident op 5
december 2018.

06-12-2018
10

Verslag 18:
De procedure is nog altijd aangehouden. De zaak stond op de rol van 27
februari 2019 voor het w ijzen van vonnis in incident. De curator heeft de
rechtbank aangeschreven met het eerbiedige verzoek op de rol van 27 februari
2019 ook daadw erkelijk vonnis te w ijzen. Dit is niet gebeurd. Het w ijzen van
vonnis in incident is w ederom aangehouden, ditmaal tot 10 april 2019.

05-03-2019
11

Verslag 19:
Op 7 maart jl. is er vonnis in incident gew ezen. Op 22 maart jl. is er een
herstelvonnis gew ezen in verband met een verkeerd opgenomen gemeente.
Hierin is het verzoek tot oproeping in vrijw aring door de rechtbank afgew ezen.
Op 17 april jl. hebben de gemeenten een conclusie van antw oord ingediend.
Inmiddels is er een comparitie van partijen gepland op 2 december a.s.

03-06-2019
12

Verslag 20:
De curator verricht nader onderzoek n.a.v. het verw eerd van de gemeenten.

03-09-2019
13

Verslag 21:
Op 2 december jl. w as een comparitie gepland, w elke op de dag zelf door de
rechtbank is afgezegd. De comparitie heeft veel voorbereidingstijd gevraagd,
gelegen in diverse overleggen met betrokkenen, maar ook het uitpluizen van
duizenden pagina’s aan stukken aangeleverd door de gemeente Coevorden in
het kader van een W ob-verzoek enkele dagen voor de zitting alsmede het
verzamelen van divers bew ijsmateriaal en het voorbereiden van een pleitnota.
Door de rechtbank is aangegeven dat er een nieuw e comparitiedatum zou
w orden geprikt rondom de maand februari. Inmiddels is bepaald dat er een
conclusie van repliek dient te w orden genomen. De curator is nog in afw achting
van de W ob-gegevens van de gemeente Emmen en zal daartoe in de tw eede
w eek van januari inzage verkrijgen op locatie bij de gemeente Emmen.

31-12-2019
14

Verslag 22:
De curator heeft, samen met zijn collega’s, de stukken die de gemeente
Emmen n.a.v. het W ob-verzoek heeft verstrekt begin januari op het
gemeentehuis in Emmen ingezien. Deze stukken gaven de curator aanleiding
voor nader juridisch onderzoek, mede gezien het door de gemeente Emmen
gevoerde verw eer. De curator heeft op de rol van 11 maart 2020 een conclusie
van repliek ingediend. Het is nu aan de gemeenten om te concluderen voor
dupliek.

01-04-2020
15

Verslag 23:

01-07-2020
16

De curator heeft de conclusie van repliek genomen en daaropvolgend heeft de
gemeente Coevorden een conclusie van dupliek ingediend. De gemeente
Emmen heeft een conclusie van dupliek in conventie tevens conclusie van
repliek in reconventie ingediend, reden w aarom de zaak thans op de rol staat
voor de curator om nog een conclusie van dupliek in reconventie in te dienen in
de zaak tegen de gemeente Emmen.
De procedure staat thans voor akte aan de zijde van de Gemeente Emmen op
14 oktober a.s.

01-10-2020
17

De procedure staat thans voor vonnis op 17 februari 2021.

19-01-2021
18

De rechtbank heeft op 31 maart 2021 vonnis gew ezen in de procedure tegen
de gemeente Emmen en de gemeente Coevorden en de vorderingen van de
curator toegew ezen. Tegen dit vonnis w ordt hoger beroep ingesteld.

10-05-2021
19

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 16:
De procedure tussen de curator en de Gemeenten Emmen en Coevorden is
gestart. De zaak staat op 19 september 2018 voor vonnis in het incident.

04-09-2018
9

Verslag 17:
De zaak is lange tijd door de rechtbank aangehouden en staat nu voor vonnis
in het incident op 5 december 2018

06-12-2018
10

Verslag 18:
In de procedure tussen de curator en de gemeenten zal op 2/12 a.s. een
comparitie van partijen plaatsvinden.

03-06-2019
12

Verslag 20:
De curator verricht nader onderzoek n.a.v. het verw eer van de gemeenten.

03-09-2019
13

Verslag 21:
zie 2.4

31-12-2019
14

Verslag 23:
zie 2.4

01-07-2020
16

De rechtbank heeft op 31 maart 2021 vonnis gew ezen in de procedure tegen
de gemeente Emmen en de gemeente Coevorden en de vorderingen van de
curator toegew ezen. Tegen dit vonnis w ordt hoger beroep ingesteld.

10-05-2021
19

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

€ 357.871,22

04-09-2018
9

€ 357.871,22

06-12-2018
10

€ 357.871,22

05-03-2019
11

€ 357.871,22

03-06-2019
12

€ 357.871,22

03-09-2019
13

€ 357.871,22

31-12-2019
14

€ 357.871,22

01-04-2020
15

€ 357.871,22

01-07-2020
16

€ 357.871,22

01-10-2020
17

€ 357.871,22

19-01-2021
18

€ 357.871,22

10-09-2021
20

€ 357.871,22

06-01-2022
21

€ 357.871,22

06-04-2022
22

€ 357.871,22

19-07-2022
23

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 86.843,00

04-09-2018
9

€ 86.843,00

06-12-2018
10

€ 86.843,00

05-03-2019
11

€ 86.843,00

03-06-2019
12

€ 86.843,00

03-09-2019
13

€ 86.843,00

31-12-2019
14

€ 86.843,00

01-04-2020
15

€ 86.843,00

01-07-2020
16

€ 86.843,00

01-10-2020
17

€ 86.843,00

19-01-2021
18

€ 86.843,00

10-09-2021
20

€ 86.843,00

06-01-2022
21

€ 86.843,00

06-04-2022
22

€ 86.843,00

19-07-2022
23

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 12.845,04

04-09-2018
9

€ 12.845,04

06-12-2018
10

€ 12.845,04

05-03-2019
11

€ 12.845,04

03-06-2019
12

€ 12.845,04

03-09-2019
13

€ 12.845,04

31-12-2019
14

€ 12.845,04

01-04-2020
15

€ 12.845,04

01-07-2020
16

€ 12.845,04

01-10-2020
17

€ 12.845,04

19-01-2021
18

€ 12.845,04

10-09-2021
20

€ 12.845,04

06-01-2022
21

€ 12.845,04

06-04-2022
22

€ 12.845,04

19-07-2022
23

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 41.053,62

04-09-2018
9

€ 41.053,62

06-12-2018
10

€ 41.053,62

05-03-2019
11

€ 41.054,00

03-06-2019
12

€ 41.054,00

03-09-2019
13

€ 41.054,00

31-12-2019
14

€ 41.054,00

01-04-2020
15

€ 41.054,00

01-07-2020
16

€ 41.054,00

01-10-2020
17

€ 41.054,00

19-01-2021
18

€ 41.054,00

10-09-2021
20

€ 41.054,00

06-01-2022
21

€ 41.054,00

06-04-2022
22

€ 41.054,00

19-07-2022
23

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
44

04-09-2018
9

45

06-12-2018
10

45

05-03-2019
11

45

03-06-2019
12

45

03-09-2019
13

45

31-12-2019
14

45

01-04-2020
15

45

01-07-2020
16

45

01-10-2020
17

45

19-01-2021
18

45

10-09-2021
20

45

06-01-2022
21

45

06-04-2022
22

45

19-07-2022
23

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 84.762,12

04-09-2018
9

€ 84.762,12

06-12-2018
10

€ 84.804,89

05-03-2019
11

€ 84.804,89

03-06-2019
12

€ 84.804,89

03-09-2019
13

€ 84.804,89

31-12-2019
14

€ 84.804,89

01-04-2020
15

€ 84.804,89

01-07-2020
16

€ 84.804,89

01-10-2020
17

€ 84.804,89

19-01-2021
18

€ 84.804,89

10-09-2021
20

€ 84.804,89

06-01-2022
21

€ 84.804,89

06-04-2022
22

€ 84.804,89

19-07-2022
23

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

04-09-2018
9

Nog onbekend.

05-03-2019
11

Nog onbekend.

03-06-2019
12

Nog onbekend.

03-09-2019
13

Nog onbekend

31-12-2019
14

Nog onbekend

01-04-2020
15

Nog onbekend

01-07-2020
16

Nog onbekend

01-10-2020
17

Nog onbekend

19-01-2021
18

Nog onbekend

10-09-2021
20

Nog onbekend

06-01-2022
21

Nog onbekend

06-04-2022
22

Nog onbekend

19-07-2022
23

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 16:
Procedure voortzetten.

04-09-2018
9

Verslag 17:
Procedure voortzetten.

06-12-2018
10

Verslag 18:
Procedure voortzetten.

05-03-2019
11

Verslag 19: procedure voortzetten

03-06-2019
12

Verslag 20: procedure voortzetten

03-09-2019
13

Procedure 21:
Zie 2.4

31-12-2019
14

zie 2.4

01-04-2020
15

Verslag 23:
Zie 2.4

01-07-2020
16

verslag 25:
De curator heeft bij de gemeente Emmen een W OB verzoek ingediend
teneinde een groot aantal relevante stukken te verkrijgen. De gemeente
Emmen heeft het verzoek van de curator grotendeels afgew ezen en is van
mening dat zij die stukken niet hoeft te verstrekken. Het daartegen door de
curator gerichte bezw aar is – in afw ijking van het advies van de
bezw arencommissie – door de gemeente Emmen afgew ezen en de gemeente
Emmen heeft de curator niet ontvankelijk verklaard. De curator heeft inmiddels
beroep ingesteld tegen de beslissing op bezw aar van de gemeente Emmen.

19-01-2021
18

Zie 7.8

10-05-2021
19

Verslag 28:
Memorie van Antw oord is genomen op 2 november jl., w aarna het Hof een
mondelinge behandeling heeft bepaald. Deze zal plaatsvinden op 20
september 2022.

06-01-2022
21

verslag 29:

06-04-2022
22

zitting bepaald op 20 september 2022.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

04-09-2018
9

Verslag 21:
Nog niet bekend

31-12-2019
14

Verslag 22:
Nog niet bekend

01-04-2020
15

verslag 23:
Nog niet onbekend

01-07-2020
16

verslag 27:
i.v.m. HB procedure nog onbekend

10-09-2021
20

Verslag 28:
i.v.m. HB procedure nog onbekend

06-01-2022
21

Verslag 29:
i.v.m. HB procedure nog onbekend

06-04-2022
22

Verslag 30:
i.v.m. HB procedure nog onbekend

19-07-2022
23

10.3 Indiening volgend verslag
19-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

19-07-2022
23

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 16:
Procedure voortzetten.

04-09-2018
9

Verslag 17:
Procedure voortzetten.

06-12-2018
10

Verslag 18:
Procedure voortzetten.

05-03-2019
11

Verslag 20:
Procedure voortzetten.

03-09-2019
13

Verslag 21:
De w erkzaamheden in aanstaande verslagperiode zullen voornamelijk zien op
divers overleg met betrokken partijen, het nader uitpluizen van duizenden
pagina’s nav het W ob-verzoek ingevolge de gedane verzoeken bij onder meer
de gemeente Emmen, het schrijven van een conclusie van repliek en het
verzamelen van divers bew ijsmateriaal.

31-12-2019
14

Verslag 22:
De w erkzaamheden de komende periode zullen bestaan uit het voortzetten
van de procedure (conclusie van dupliek van de gemeenten afw achten) en het
voorzetten van het bezw aar tegen de w eigering van de gemeente Emmen de
gevraagde stukken te verstrekken.

01-04-2020
15

Verslag 23:

01-07-2020
16

De w erkzaamheden zullen de komende periode w ederom bestaan uit het
voortzetten van de procedure (conclusie van dupliek in reconventie in de zaak
tegen de gemeente Emmen indienen).
Verslag 24:

01-10-2020
17

De curator w ordt veel benaderd door (oud-)w erknemers, de bonden, pers en
andere stakeholders met verzoeken om informatie, het delen van standpunten
of andere zaken. Getracht w ordt enkel die w erkzaamheden te verrichten die
direct in het belang van de boedel zijn. Soms is kanalisering van informatie
w enselijk om negatieve bijeffecten te voorkomen.
verslag 27:

10-09-2021
20

Curator dient grieven in Hoger Beroep in te dienen op 21/9.
verslag 28:

06-01-2022
21

Zie 9.4 procedures
verslag 29:

06-04-2022
22

Zie 9.4 procedures
verslag 30:
Zie 9.4 procedures

19-07-2022
23

Bijlagen
Bijlagen

